FICHA INFORMATIVA DE PRODUTO

PB Assist +
®

EUROPE

Fórmula de Defesa Probiótica

Promove as funções digestivas e imunes saudáveis *
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PB Assist+ é uma fórmula patenteada de fibra pré-biótica e seis estirpes de microrganismos probióticos numa cápsula vegetal
única de dupla camada. Ele oferece 6 bilhões de UFC (unidades formadoras de colónias) de culturas probióticas ativas e FOS
pré-bióticos solúveis (fruto-oligossacarídeos) que incentivam o crescimento de bactérias amigáveis.* Quanto ao tempo de
libertação, o sistema de dupla camada da cápsula foi projetado para ajudar a proteger as culturas probióticas sensíveis do ácido
do estômago. PB Assist + oferece uma maneira única, segura e eficaz para entregar o reconhecido bem-estar digestivo e os
benefícios de suporte aos sistemas imunológico dos probióticos.*

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Promove um saldo positivo e proliferação de bactérias benéficas *
• Mantém o equilíbrio saudável da microflora intestinal *
• Promove o saudável funcionamento dos sistemas digestivo e imunológico *
• Promove a saúde do tracto gastrointestinal, particularmente o intestino e cólon*
• Ajuda a melhorar o metabolismo e absorção de alimentos ideal *

INSTRUÇÕES DE USO
Tome uma cápsula de camada dupla três vezes ao dia com alimentos uma vês por
mês durante 10 dias para promover a colonização da flora digestiva amigavél.*
Pode ser usado com mais frequência e por longos períodos de tempo em que a flora
digestiva ficou comprometida por problemas digestivos. PB Assist+ também podem
ser utilizado quando viaja para impulsionar a imunidade e o sistema digestivo, ou
uma vez por dia, num programa contínuo de manutenção para pessoas com
desconforto digestivo ocasional.*

CUIDADOS
Algumas pessoas podem sentir no principio uma mudança na função e rotina
digestiva quando começam a usar os FOS, probióticos e pré-bióticos. Para a maioria
pessoas, estes sintomas são ligeiros e devem desaparecer após alguns dias.
Mulheres grávidas ou amamentando e pessoas com condições médicas conhecidas
devem consultar um médico antes de usar. Não use se o frasco estiver aberto ou as
cápsulas quebradas.
Nota: Embora a tecnologia de encapsulamento do PB Assist+ de camada dupla
torne desnecessário a refrigeração, sugere-se que os frascos fechados de PB Assist+
sejam armazenados em local fresco, seco e abertas garrafas deverá refrigerar,
quando possível.

PB ASSIST®+
30 CAPSULAS VEGETAIS CAMADA DUPLA
Número Produto: 35160001
Preço Revenda: 31,00€ / 37 PV
* Este produto não se destina a diagnosticar, tratar,
curar ou prevenir qualquer doença.
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